Art. 21

De RODE markering gaat in voege vanaf 01/06/2017 (blz. 2)
Afdeling 9. Dermato-venereologie.
Art. 21. § 1. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming van
geneesheer, specialist voor dermato-venereologie (E), vereist is :
A

H

531016

531020

Scleroserende inspuiting wegens angiomen ..........................................

K

6

531215

531226

Electrocoaguleren of electrolyse van haartjes of van varicositas per
zitting ......................................................................................................

K

6

531414

531425

* Epileren door elektrocoaguleren.........................................................

K

6

532011

532022

 Afname en fixatie van een dermo-epidermaal bioptisch fragment,
zonder hechten, met het oog op een pathologisch-anatomisch
onderzoek ...............................................................................................

K

7

 Afname en fixatie van een dermo-epidermaal bioptisch fragment,
met hechten, met het oog op een pathologisch-anatomisch onderzoek

K

11

Afschaven of dermabrasio door heelkundig procédé van ten minste de
helft van het gelaat of uitgestrekt over ten minste één vijfde van de
lichaamsoppervlakte met uitsluiting van scheikundige technieken ......

K

180

532114
532210

532125
532221

De verstrekking 532210-532221 wordt eveneens gehonoreerd wanneer zij wordt verricht door een geneesheer die erkend is
als geneesheer-specialist in de plastische heelkunde of stomatologie.
532593

532604

Afschaven of dermabrasio door heelkundig procédé van een
oppervlak van het lichaam (minder dan één vijfde van de
lichaamsoppervlakte) of van een deel van het gelaat wegens
misvormd litteken of wegens een premaligne letsel, met uitsluiting
van scheikundige technieken .................................................................

K

40

De verstrekkingen 532210 - 532221 en 532593 - 532604 kunnen niet onderling gecumuleerd worden.
De verstrekking 532593 - 532604 wordt eveneens gehonoreerd wanneer zij wordt verricht door een geneesheer die erkend
is als geneesheer-specialist in de plastische heelkunde.
532416

532512

532420

532523

Algemene behandeling met fotochemotherapie of fototherapie met
UVA en/of UVB in een bestralingskabine onder continue monitoring
van de UVA en/of UVB-intensiteit (in m W/cm²), met protocol dat de
toegediende UVA en/of UVB dosis (in Joules/cm²) per zitting en
cumulatief vermeldt, per zitting.............................................................

K

13

Lokale behandeling (van één of meer streken) met fotochemotherapie
of fototherapie met UVA en/of UVB met dosimetrie, per zitting ........

K

5

De verstrekkingen 532416 - 532420 en 532512 - 532523 zijn slechts vergoedbaar voor de gevallen van lichen ruber
planus, mycosis fungoïdes, parapsoriasis, psoriasis en door lichttesten aangetoonde licht-overgevoeligheid.
Deze verstrekkingen zijn niet onderling cumuleerbaar, noch met de raadplegingen.
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532770

532781

Fotodynamische therapie
Behandeling door fotodynamische therapie, gebruik makend van een
fotosensibilisator en een lichtbron, van preneoplastische en
neoplastische huid- en slijmvliesletsels

K

60

De handeling wordt voor de behandeling van preneoplastische en neoplastische huid- en slijmvliesletsels verricht.
De handeling vereist de toepassing van een fotosensibilisator en kunstlicht.
De verstrekking wordt maximaal driemaal per dag toegekend.
De verstrekking wordt eenmalig toegekend voor de behandeling van letsels in hetzelfde belichtingsveld.
Voor de behandeling van letsels in verschillende belichtingsvelden, worden de tweede en derde verstrekkingen met 50%
verminderd.
De verstrekking is niet gecumuleerd met :
a) een verstrekking voor afschaven of dermabrasio (532593-532604, 532210-532221);
b) een verstrekking voor ablatie of vernietiging van huidslijmvliesletsel (353231-353242, 532630-532641).
De verstrekking 532770-532781 mag tijdens dezelfde dag, rekening houdend met de bepalingen van artikel 15, §§ 3 en 4,
ten hoogste driemaal in rekening worden gebracht.
De verstrekking 532770-532781 mag niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen 532593-532604, 532210-532221,
353231-353242 en 532630-532641.
532615

532626

Opsporen van licht-overgevoeligheid door lichttesten .........................

K

30

K

50

K

50

K

50

De verstrekking 532615 - 532626 wordt slechts éénmaal vergoed per drie kalenderjaren.
A
532534

532556

532571

H
532545

532560

532582

Opzoeken van allergeen wegens allergische dermatitis door epicutane
tests met een standaardreeks van minimum 22 tests of door
fotopatchtesten met minimum 10 tests, met protocol ...........................
Opzoeken van allergeen wegens allergische dermatitis door epicutane
of door fotopatchtesten, voor een complementaire testreeks, met
protocol, (minimum 10 antigenen)
Opzoeken van allergeen wegens allergische dermatitis door epicutane
of door fotopatchtesten, met componenten geïsoleerd uit een
allergenisch produkt, met protocol, (minimum 10 componenten) .......

De bijkomende tests voor allergische dermatitis 532556-532560 en 532571-532582 mogen niet onderling gecumuleerd
worden tijdens dezelfde zitting, maar mogen wel worden gecumuleerd met de standaardtestenreeks 532534-532545, met
de verstrekkingen 350055-350066 en met de verstrekkingen 470750-470761 of 470772-470783.
532630

532641

Ablatie of vernietiging door om het even welk procédé (heelkundig
zonder hechting, elektrocoagulatie of andere methode) van een
oppervlakkig goed- of kwaadaardig gezwel van de huid of van de
slijmvliezen of van elk ander niet traumatisch, direct toegankelijk
letsel........................................................................................................

K

De verstrekking 532630 - 532641 kan tijdens een zelfde zitting rekening houdend met de bepalingen van art. 15 § 3
en § 4 ten hoogste driemaal in rekening worden gebracht.
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532652
532836
532851
532674
532696

532711

532663
532840
532862
532685
532700

532722

Excisie van een direct toegankelijk mucocutaan letsel gevolgd door
een hechting

K

40

Excisie van een direct toegankelijk mucocutaan letsel gevolgd door
een hechting in twee lagen

K

50

Excisie van een direct toegankelijk mucocutaan letsel gevolgd door
een plastie

K

110

Excisie van een direct toegankelijk mucocutaan letsel gevolgd door
een greffe

K

180

Verwijderen van een kwaadaardig gezwel van de huid of de
slijmvliezen volgens een micrografische of een analoge heelkundige
techniek met peroperatoire pathologische anatomie; zonder sluiten van
de wonde ................................................................................................

K

240

Verwijderen van een kwaadaardig gezwel van de huid of de
slijmvliezen volgens een micrografische of een analoge heelkundige
techniek met peroperatoire pathologische anatomie en met sluiten van
de wonde, een eventuele greffe en/of plastie inbegrepen .....................

K

300
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A

H

Laserbehandeling voor "naevus flammeus
532733
532755

532744
532766

Proefbehandeling inclusief verslag met kleurenfoto's voor het
College van geneesheren-directeurs

K 50

Behandeling : maximum

K 3000

1° De verstrekkingen 532733-532744 en 532755-532766 komen alleen voor tegemoetkoming in aanmerking voor de
congenitale naevus flammeus met een oppervlakte van minstens 4 cm2 die geen neiging vertoont spontaan te
verdwijnen, en die gelokaliseerd is op de zichtbare gedeelten van hoofd, hals of handen :
a) Hoofd : met uitzondering van de behaarde hoofdhuid;
b) Hals : boven de horizontale die de beide acromions verbindt;
c) Handen : tot 1 cm proximaal van de lijn die de processus styloideus ulnaris en radialis verbindt.
De oppervlakte van meerdere kleinere letsels mag samengevoegd worden voor de berekening van het totaal.
2° Het honorarium van de verstrekkingen 532733-532744 en 532755-532766 dekt de ingreep en het gebruik van de
apparatuur.
3° De verstrekking 532733-532744 kan maximum tweemaal per rechthebbende aangerekend worden. Een
proefbehandeling moet steeds minstens met een Pulsed Dye Laser (PDL) worden uitgevoerd.
4° Behandelingen met andere lasertypes dan PDL komen alleen voor tegemoetkoming in aanmerking als de
proefbehandeling hiervoor een beter resultaat aantoont in vergelijking met de PDL behandelde oppervlakte. Ook een
wijziging van lasertype is onderworpen aan de voorafgaande toelating van het College van geneesheren-directeurs.
5° De verstrekking 532755-532766 mag enkel worden gehonoreerd na toestemming van het College van geneesherendirecteurs voorafgaand aan het opstarten van de behandeling.
6° Alle aanvragen voor vergoeding of wijziging van vergoeding voor de verstrekking 532755-532766 worden via de
verzekeringsinstelling aan het College van geneesheren-directeurs gezonden met een formulier en bewijsstukken zoals
voorgeschreven door dit College en het in de omschrijving van de verstrekking 532733-532744 vermelde verslag. Dit
verslag bevat minstens de aard, de lokalisatie en afmetingen van de letsels, gedocumenteerd aan de hand van recente,
gedateerde kleurenfoto's van de letsels samen met een meetlat ter referentie, voor en na proefbehandeling. Uit het
verslag moet duidelijk een positief resultaat van de proefbehandeling blijken.
7° Maximaal 8 behandelingsfasen zijn vergoedbaar. Onder één behandelingsfase wordt verstaan : één volledige
laserbestraling van alle wijnvlekken van de rechthebbende waarvoor toestemming voor tegemoetkoming werd verleend.
Eén behandelingsfase kan bij grotere vlekken eventueel worden gespreid over twee of meer behandelingszittingen.
8° Het College van geneesheren-directeurs preciseert in zijn toestemming het lasertype, de oppervlakte, het aantal
behandelingsfasen en het bedrag van tegemoetkoming. De tegemoetkoming per behandelingsfase bestaat uit een forfait
ter waarde van K 40 plus een vergoeding van K 1 per behandelde cm2. Het honorarium voor de verstrekking 532755532766 is een maximum per rechthebbende. Het akkoord geldt alleen voor de behandeling met het lasertype waarvoor de
proefbehandeling het beste resultaat heeft gegeven.
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§ 2. Worden als verwant met het specialisme dermato-venereologie beschouwd, de verstrekkingen inzake radiotherapie en
klinische biologie, die de behandeling of de diagnose van een huidaandoening omvatten.
§ 3. De verstrekkingen bedoeld in hoofdstuk V, artikel 14, in littera a, onder de nummers 220113 - 220124,
244613 - 244624; in littera c, onder de nummers 250176 - 250180, 250191 - 250202, 250132 - 250143, 250154 - 250165,
251274 - 251285, 251296 - 251300, 251311 - 251322, 253654 - 253665, 251355 - 251366, 251370 - 251381;
in littera f, onder de nummers 238070 - 238081, 238092 - 238103, 238114 - 238125, 238136 - 238140, 238151 - 238162,
238173 - 238184, 238195 - 238206, 238210 - 238221, 238232 - 238243; in littera k, onder de nummers 275192 – 275203,
280770 - 280781, 299213 - 299224; worden eveneens gehonoreerd wanneer ze worden verricht door een geneesheer die is
erkend als geneesheer specialist voor dermato-venereologie.
§ 4. De prestaties voorzien in artikel 21 mogen enkel geattesteerd worden door een arts specialist in
de dermato-venereologie, met uitzondering van die prestaties waarvoor een specifieke toepassingsregel de toegang van
andere specialisten toelaat.
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1° De verstrekkingen 532733-532744 en 532755-532766 komen alleen voor tegemoetkoming in aanmerking voor de
congenitale naevus flammeus met een oppervlakte van minstens 4 cm2 die geen neiging vertoont spontaan te
verdwijnen, en die gelokaliseerd is op de zichtbare gedeelten van hoofd, hals of handen :
a) Hoofd : met uitzondering van de behaarde hoofdhuid;
b) Hals : boven de horizontale die de beide acromions verbindt;
c) Handen : tot 1 cm proximaal van de lijn die de processus styloideus ulnaris en radialis verbindt.
De oppervlakte van meerdere kleinere letsels mag samengevoegd worden voor de berekening van het totaal.
2° Het honorarium van de verstrekkingen 532733-532744 en 532755-532766 dekt de ingreep en het gebruik van de
apparatuur.
3° De verstrekking 532733-532744 kan maximum tweemaal per rechthebbende aangerekend worden. Een
proefbehandeling moet steeds minstens met een Pulsed Dye Laser (PDL) worden uitgevoerd.
4° Behandelingen met andere lasertypes dan PDL komen alleen voor tegemoetkoming in aanmerking als de
proefbehandeling hiervoor een beter resultaat aantoont in vergelijking met de PDL behandelde oppervlakte. Ook een
wijziging van lasertype is onderworpen aan de voorafgaande toelating van het College van geneesheren-directeurs.
5° De verstrekking 532755-532766 mag enkel worden gehonoreerd na toestemming van het College van geneesherendirecteurs voorafgaand aan het opstarten van de behandeling.
6° Alle aanvragen voor vergoeding of wijziging van vergoeding voor de verstrekking 532755-532766 worden via de
verzekeringsinstelling aan het College van geneesheren-directeurs gezonden met een formulier en bewijsstukken zoals
voorgeschreven door dit College en het in de omschrijving van de verstrekking 532733-532744 vermelde verslag. Dit
verslag bevat minstens de aard, de lokalisatie en afmetingen van de letsels, gedocumenteerd aan de hand van recente,
gedateerde kleurenfoto's van de letsels samen met een meetlat ter referentie, voor en na proefbehandeling. Uit het
verslag moet duidelijk een positief resultaat van de proefbehandeling blijken.
7° Maximaal 8 behandelingsfasen zijn vergoedbaar. Onder één behandelingsfase wordt verstaan : één volledige
laserbestraling van alle wijnvlekken van de rechthebbende waarvoor toestemming voor tegemoetkoming werd verleend.
Eén behandelingsfase kan bij grotere vlekken eventueel worden gespreid over twee of meer behandelingszittingen.
8° Het College van geneesheren-directeurs preciseert in zijn toestemming het lasertype, de oppervlakte, het aantal
behandelingsfasen en het bedrag van tegemoetkoming. De tegemoetkoming per behandelingsfase bestaat uit een forfait
ter waarde van K 40 plus een vergoeding van K 1 per behandelde cm2. Het honorarium voor de verstrekking 532755532766 is een maximum per rechthebbende. Het akkoord geldt alleen voor de behandeling met het lasertype waarvoor
de proefbehandeling het beste resultaat heeft gegeven. »
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